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BOLSAS
O Ibovespa: +1,95% Pontos: 
85.719,87 Máxima de +1,95% 
: 85.720 pontos Mínima de 
-0,7% : 83.497 pontos Volume: 
R$ 19,48 bilhões Variação em 
2018: 12,2% Variação no mês: 
8,04% Dow Jones: -1,19% Pon-
tos: 24.688,31 Nasdaq: -2,07% 
Pontos: 7.167,21 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6522 Venda: R$ 3,6527 
Variação: -1,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,73 Venda: R$ 3,83 
Variação: -1,54% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6746 Venda: R$ 
3,6753 Variação: -0,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6400 
Venda: R$ 3,7930 Variação: 
-1,56% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.235,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,000 
Variação: -0,14%.

bro) Cotação: R$ 3,6550 Variação: 
-1,43% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1406 Venda: US$ 1,1406  
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1660 Venda: R$ 
4,1680 Variação: -1,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1070 Ven-
da: R$ 4,3270 Variação: -0,92%.

Futuro: +2,55% Pontos: 86.400 
Máxima (pontos): 86.525 Míni-
ma (pontos): 83.585. Global 40 
Cotação: 855,810 centavos de 
dólar Variação: +0,68%.

“A política é arte 
de pedir votos aos 
pobres, dinheiro 
aos ricos e depois 
mentir a ambos”.
Antônio Ermírio de Moraes (1928/2014)
Empresário brasileiro

A indústria de petró-
leo e gás natural vai 
movimentar R$ 1,38 

trilhão em investimentos nos 
próximos dez anos, segun-
do a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), órgão do 
governo responsável pelo pla-
nejamento do setor. Apenas 
o segmento de exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural vai fi car com 76% do 
total, com destaque para o 
pré-sal. 

Contando com o setor elé-
trico (R$ 393 bilhões) e o de 
biocombustíveis líquidos (R$ 
41 bilhões), os investimentos 
somam R$ 1,8 trilhão, de 
acordo com o Plano Decenal 

 Indústria petroleira vai 
movimentar R$ 1,38 trilhão 
nos próximos dez anos

de Expansão de Energia, o PDE 
2027, divulgado na sexta-feira 
(26).

A projeção é que a produção 
de petróleo no Brasil dobre na 
próxima década, chegando a 5 
milhões de barris por dia (bpd), 
mais de 70% extraídos do pré-
-sal. Como a demanda deve 
fi car em 2,5 milhões de bpd, a 
estimativa é que o excedente 
de 2,5 milhões de bpd seja 
exportado. 

Os dados da EPE ainda 
demonstram um cenário em 
que o foco continua a ser a 
extração de petróleo bruto e 
não a produção de derivados, 
de mais valor agregado. Para 
esse segmento, o investimento 

previsto no período é de R$ 34 
milhões, o mesmo destinado à 
produção de etanol nas usinas.

“Estima-se que a produção 
doméstica de etanol cresça 
para 45 bilhões de litros em 
2027. Esse aumento da de-
manda carburante justifi ca-se 
pela maior competitividade do 
hidratado frente à gasolina, em 
parte por conta dos sinais posi-
tivos provenientes do Renova-
Bio (programa de incentivo aos 
biocombustíveis), em parte por 
conta da melhoria dos fatores 
de produção realizada pelo 
setor”, informa a EPE. 

Para o gás natural, o esperado 
é um incremento na produção 
de 65 milhões de m3/dia para 

Navio-plataforma P-69 entra em operação na área de Lula Extremo Sul no pré-sal

da Bacia de Santos.

Os consumidores que caíram 
no rotativo do cartão de crédito 
pagaram juros mais caros em 
setembro. A taxa média subiu 
4,7 pontos percentuais em 
relação a agosto, chegando a 
278,7% ao ano. Os dados foram 
divulgados na sexta-feira (26) 
pelo Banco Central. No caso do 
consumidor adimplente, que 
paga pelo menos o valor mínimo 
da fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 259,9% ao ano, 
com aumento de 9,6 pontos 
percentual em relação a agosto. 
Já a taxa cobrada dos consu-
midores que não pagaram ou 
atrasaram o pagamento mínimo 
da fatura (rotativo não regular) 
subiu 0,9 pontos percentuais, 
indo para 292,2% ao ano.

Em abril, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) defi niu 
que clientes inadimplentes no 
rotativo do cartão de crédito 
passem a pagar a mesma taxa 
de juros dos consumidores re-
gulares. Essa regra entrou em 
vigor em junho. Mesmo assim, 

O rotativo é o crédito tomado 

pelo consumidor quando paga 

menos que o valor integral

da fatura do cartão.

Um navio de pesquisa par-
tiu neste sábado (27) do Rio 
de Janeiro para a Antártida 
para realizar trabalhos de 
campo nos refúgios e acam-
pamentos do continente. A 
embarcação, que pertence à 
Marinha e integra 37ª Ope-
ração Antártica, também 
servirá de plataforma de re-
colhimento para pesquisado-
res. A finalidade é promover 
pesquisas e projetos nas áre-
as de oceanografia, biologia, 
geologia e meteorologia. 

A ação tem como suporte 
o Navio de Apoio Oceanográ-
fico Ary Rongel, comandado 
pelo capitão-de-mar-e-guer-
ra Antonio Braz de Souza. O 
navio também será utilizada 
para apoiar logisticamente 
os Módulos Antárticos Emer-
genciais, reconstruir a Esta-
ção Antártica Comandante 
Ferraz e fazer levantamentos 
hidrográficos. A missão conta 
com o auxílio do Navio Polar 
“Almirante Maximiano”, duas 

Navio de Apoio Oceanográfi co Ary Rongel no rumo da Antártida.

Planos de saúde
A diretoria colegiada da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) apreciou esta semana pro-
posta de nova metodologia para o 
reajuste anual dos planos de saúde 
individuais e familiares. O cálculo 
teria como base a variação das 
despesas assistenciais (VDA) e a 
infl ação ofi cial, o IPCA. A decisão 
fi nal será divulgada após audiência 
pública, marcada para novembro.

Em 2017, o Brasil atingiu 
novo recorde de lançamento de 
fi lmes nacionais em cinemas de 
todo o país. Segundo a Ancine, 
ao todo foram exibidos nas sa-
las de cinema comerciais 160 
longas-metragens brasileiros, 
18 a mais que no ano anterior, 
quando foram exibidos 142 
produções.

Do total de fi lmes lançados 
no ano passado, 56,8% (91) 
pertenciam ao gênero de fi cção, 
38,7% (62) eram documentá-
rios e sete, animações (4,37%).

A disparidade entre as bi-
lheterias de obras nacionais e 
estrangeiras se repete todos 
os anos. No ano passado, o 
número de ingressos vendidos 
(17.358.513) para fi lmes nacio-
nais correspondeu a 9,6% do 
total (181.226.407). Os dados 
mostram que em 2010 os fi lmes 
assinados por cineastas brasi-
leiros conquistaram seu maior 
público, com quase um quinto 
(19,1%) de todas as entradas 
comercializadas.

De acordo com o relatório, 
houve consistência na amplia-
ção de salas nos municípios 
com mais de 100 mil habitantes 
e, ainda, uma surpresa, que 
consistiu o aumento da quanti-

Em nove anos, o número 

de salas de cinema no país 

passou de 2.110, para 3.223.

Conta de luz terá 
bandeira tarifária 
amarela 

A Aneel anunciou que a ban-
deira tarifária que será aplicada 
nas contas de luz em novembro 
será amarela. Assim, haverá 
uma redução na cobrança em 
relação aos cinco meses ante-
riores, quando a bandeira foi 
vermelha. A bandeira amarela 
tem custo de R$ 1 a cada 100 
kWh (quilowatts-hora) consu-
midos. Já a bandeira vermelha, 
que vigorava desde junho, 
prevê cobrança de R$ 5 a cada 
100 kWh.

A justifi cativa para a redução 
na cobrança está no início do 
período de chuvas. Apesar de os 
reservatórios ainda estarem com 
níveis reduzidos, a agência acre-
dita que com o início da estação 
chuvosa haja elevação gradual 
no nível de produção de energia 
pelas usinas hidrelétricas.

O sistema de bandeiras tarifá-
rias foi criado para sinalizar aos 
consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. 
A adoção de cada bandeira, 
nas cores verde (sem cobrança 
extra), amarela e vermelha 
(patamar 1 e 2), está relacio-
nada aos custos da geração de 
energia elétrica. No patamar 1, 
o adicional nas contas de luz é 
de R$ 3 a cada 100 kWh; no 2, 
de R$ 5 (ABr).
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Brasília - O secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto Al-
meida, disse na sexta-feira (26), 
ser muito difícil zerar o défi cit 
primário do governo central já 
em 2019, como prometeram 
algumas campanhas eleitorais. 
“O défi cit pode fi car abaixo de 
R$ 100 bilhões em 2019. Mas, 
para zerar o défi cit em 2019, só 
se houver uma receita extraor-
dinária muito elevada. E mes-
mo decisões de privatizações 
têm efeitos inesperados, cujo 
cronograma é muito difícil de 
controlar”, avaliou. 

Questionado se foi convidado 
a participar de um eventual 
governo Bolsonaro, Mansueto 
afi rmou que conversou com 
assessores econômicos de to-
das as campanhas no primeiro 
turno, mas não realizou nenhu-
ma reunião durante o segundo 
turno. “Não vamos especular 
com hipóteses. Aprendi isso 
com o ex-ministro Henrique 
Meirelles”, completou.

Mansueto enfatizou que o risco 
de calote da dívida brasileira é 
zero. Ele destacou que o Tesouro 
voltou a vender títulos prefi xa-
dos com taxas semelhantes às 
praticadas antes mesmo da greve 
dos caminhoneiros. “A dívida 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.

Aérea de baixo custo 
começa a operar em 
novembro

São Paulo - A empresa chile-
na Sky Airline será a primeira 
aérea estrangeira de baixo 
custo (“low cost”) a operar 
voos internacionais no Brasil, 
segundo informou na sexta-
-feira (26), a Anac. O primeiro 
voo da companhia, de Santiago 
para o Aeroporto do Galeão, no 
Rio de Janeiro, está previsto 
para o dia 5 de novembro.

Inicialmente, a empresa 
deverá ter cinco frequências 
semanais nessa rota em um 
avião com capacidade para 
186 passageiros. A intenção da 
companhia é voar também, até o 
primeiro trimestre de 2019, para 
Guarulhos e Florianópolis. No 
site da Sky Airline, já é possível 
comprar passagem de ida e volta 
de São Paulo para Santiago a 
partir de 17 de dezembro por 
US$ 154 (cerca de R$ 580). 

Em empresas concorrentes 
que fazem o mesmo trecho, 
os preços para a mesma data 
em voo direto variam entre R$ 
900 e R$ 2.000. A Sky Airline 
é uma das quatro empresas de 
baixo custo com processos em 
andamento na Anac. Além dela, 
pediram licença para operar no 
País a europeia Norwegian e as 
argentinas Avian (subsidiária 
da Avianca) e Flybondi (AE).
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111 milhões de m3/dia. “Conse-
quentemente, espera-se forte 

ampliação da participação do 
gás nacional na oferta total 

de gás natural”, traz o PDE 
2027 (AE).

Juros do rotativo do cartão de 
crédito sobem para 278,7% ao ano

quando estava em 300,8% 
ao ano. As regras do cheque 
especial mudaram em julho. 
Os clientes que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa 
de juros menores que a do 
cheque especial defi nida pela 
instituição fi nanceira.

As taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão são as 
mais caras entre as modalida-
des oferecidas. A do crédito 
pessoal, por exemplo, é mais 
baixa: 122,2% ao ano em se-
tembro, mesmo com o aumento 
de 0,8 ponto percentuail em 
relação a agosto. A taxa do 
crédito consignado recuou 0,1 
ponto percentual, indo para 
24,4% ao ano em setembro. 
A taxa média de juros para as 
famílias aumentou 0,4 ponto 
percentual em setembro para 
52,2% ao ano. A taxa média 
das empresas se manteve em 
20,4% ao ano (ABr).

a taxa cobrada de adimplentes 
e inadimplentes não será igual 
porque os bancos podem acres-
centar à cobrança os juros pelo 
atraso e multa.

Já a taxa de juros do che-
que especial caiu 1,8% em 
setembro, comparada a agos-
to, e está em 301,4% ao ano. 
Assim continua a ser a menor 
taxa desde março de 2016, 

Marinha envia mais um navio de 
pesquisas para Antártida

aeronaves e um grupo de 
mergulhadores.

A primeira escala é o porto 
de Rio Grande, onde será 
concluído o embarque de 
material de reabastecimen-
to e de vestimentas para os 
tripulantes e pesquisadores. 
Os portos de Punta Arenas, 
no Chile, e de Montevidéu, 
no Uruguai, também estão 

previstos na rota do navio, 
que retornará ao Rio apenas 
no ano que vem, em abril. 
Essa operação é uma das 
mais complexas e extensas 
realizadas pela instituição. 
Já a Antártida tem papel 
relevante nos sistemas natu-
rais globais porque age como 
principal regulador térmico 
do planeta (ABr).

Zerar défi cit primário é 
o ‘grande desafi o’

pública continuará crescendo 
nos próximos anos, mas medidas 
já foram tomadas para reduzir o 
ritmo dessa expansão. A dívida 
pode bater na casa dos 80% do 
PIB, mas começar uma trajetória 
de queda se prosseguirmos o 
ajuste fi scal”, projetou.

“Por isso, independentemente 
do governo, é importante con-
tinuarmos com o ajuste fi scal”, 
completou, ao reafi rmar que não 
recebeu nenhum convite para 
continuar no próximo governo. 
“Não discuto hipóteses. O que 
mais importa são os servidores 
do Tesouro Nacional e da Receita 
Federal, porque eles sim conti-
nuarão aqui”, respondeu (AE).

Recorde de lançamentos 
de fi lmes nacionais

dade de salas em cidades entre 
20 mil e 100 mil habitantes, fato 
que não ocorria desde 2014.

O fi lme brasileiro mais visto 
no ano passado foi ‘Minha Mãe 
é uma Peça 2’, reproduzido 
em 1.043 salas. Colocá-lo em 
destaque na programação dos 
cinemas pode ter colaborado 
para ter a bilheteria de maior 
sucesso no ano. Ao todo, 5 
milhões de ingressos foram 
vendidos para o fi lme (ABr).


